
يد الكلمة ل ن الجملة بمعنى هذه كلمة قلت  عر والقص و ن ل والش إل يك
لل تعالى قوله في تقول ما قلت فإ ن طيب ، جملة ققلي لو لن ((  قذني لل وو ا قل لق لت  ا
لذ ا لل لمذا لز ون وم لأ كك بب كلو ا لر رر ا لقذا ولي لل ليست : هذه نقول]30)[النحل:) لخ مفعععو
 ؟ التقدير وإيش محذوف لفعل مفعول لكنها لقال

: ...... الطالب
لا أنزل ، : ل الشيخ لل خير ققلي لو لن ((  قذني لل وو ا قل لق لت لذ ا  ا لل لمذا لز ون وم لأ كك بب كلو ا لر لقذا
رر ا ولي خلقععه ) فوق)  العلي (( وهو:  الله رحمه المؤلف يقول  طيب)) لخ
بععالقهر ليععس وجل عز الله علو ل ن قصور وإما تقصير إما فيه هذا بالقهر

لكععن ، الععذات وعلععو ، القععدر وعلععو ، القهععر : علععو أقسععام ةثلةثة علوه بل
ذات لعلععو والمنكععرو ن الععذات علو يرى ل كأنه وعنه عنا الله عفا المؤلف

محعض ومعطلععة : حلوليعة قسععمين إلععى ينقسعمو ن وتععالى سبحانه الله
لل لا تعطي . محض

مكععا ن كععل فععي اللععه بععأ ن تؤمن أ ن عليك يجب :" إنه يقولو ن فالحلولية 
كنععت أو المسععجد فععي كنت إ ن نعم بذاته مكا ن كل في علوه وتنكر بذاته
وتعععالى سععبحانه فالله نعم البحر في كنت أو البر في كنت أو السوق في

ماهو " الحش الحش في فهو الحش في كنت وإ ن المكا ن ذلك في بذاته
نسأل والقذار النتا ن عن الله نزهوا ما بالله والعياذ يعني التخلي مكا ن ؟

اعتقععد مععن كفععر في أحد يشك ول محض كفر هذا أ ن ولكشك العافية الله
. العقيدة هذه

اللععه إ ن نقول أ ن لنا يجوز ل : " إنه يقولو ن للعلو المنكرة الثانية الطائفة
ول متصععل ول خلععف ول أمععام ول كشمال ول يمين ول تحته ول العالم فوق

ك قيعل لعو يعنعي محعض تعطيعل هعذا إيعش؟ " وهذا منفصل لنعا صعف ل
فوق ليس الذي الوصف هذا من بالمعدوم إحاطة أكشد وجدته ما المعدوم
ول متصععل ول أمععام ول خلععف ول كشععمال ول يميععن ول تحتععه ول العععالم
لا بموجود ليس هذا ، منفصل بععأ ن فيؤمنععو ن وأتبععاعهم الرسععل أمععا ، قطع

العقععل عليععه دل الععذي هععو وهععذا كشععيء كععل فععوق بععذاته وجععل عععز اللععه
كععا ن وإ ن المععر لهععذا ولنسععتعرض والسععنة والكتععاب والجمععاع والفطرة

من عركشه فوق بذاته الله أ ن على دل الكتاب لكن ظاهر المر لله الحمد
) وتععارة)  العظليم  العلي (( وهو:  مثل العلو بذكر فتارة متنوعة وجوه
الكشياء صعود بذكر ) وتارة) عبذاده فوق  القذاهر (( وهو الفوقية بذكر
قه ((:  مثل إليه ولي لل كد قإ لع وص كم لني قل لك ول كب  ا يلي لط نزول بذكر وتارة]10)[فاطر:)  ال

كر منععه الكشياء يب لد كني لر ((  وممم لل لن  ا قء قممم لمذا لسمم للمم ى  ال قض قإ ور ل
ل )[السععجدة:)  ا

وأمععا وتععالى سعبحانه اللععه علعو على الله كتاب من الدلة تنوعت فقد]5
صععلى الرسععول قععول مععن بععذاته الله علو على السنة دلت فكذلك السنة

(:  والسلم الصلة عليه فقال ، وإقراره وفعله قوله من وسلم عليه الله
مممن أملين وأنذا تأمنوني ( أل:   وقال)  السمذاء في  الذي  الله ربنذا
عنعدما النعاس يخطعب وهو عرفة يوم في فإنه فعله  وأما)  السمذاء في
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: نعععم  قععالوا) بلغممت هممل ( أل:  لهم قال العظيمة الخطبة تلك خطب
السععماء إلععى وينكتععه السععماء إلععى أصععبعه  يرفع)  اشهد (  اللهم:  قال

والسععلم الصععلة عليععه لكشارته فعلية سنة ؟ إيش  هذا)  اشهد (  اللهم
( أنيممن:  فقال فسألها بجارية إليه أتي فإنه القرارية وأما ، الله ذكر حين
 هكععذا) مؤمنممة فإنهممذا ( أعتقهذا:  " قال السماء : " في  قالت)  الله
لا إيش؟ هذا ويعتبر قال الدللعة فععي أو بالدللععة السعنة تنعوعت فقد إقرار
الصععحابة مععن السععلف أجمععع فقد الجماع وأما بذاته تعالى الله علو على

أحععد يقععل ولم بذاته السماء في تعالى الله أ ن على المة وأئمة والتابعين
بذاته مكا ن كل في الله إ ن أو السماء في ليس الله إ ن واحد بحرف منهم
لا نفععي فععي أو الععذات علععو فععي الكمال هل عقلك فاسأل العقل وأما ، أبد

الكمععال هععي بععل الكمععال علععى تدل الذات علو كشك بل الول ؟ عنه العلو
لل المعلوم من فإ ن الكمال هو العلو كا ن فإذا ؟ بماذا متصف الرب أ ن عق

لل العلو له يثبت وحينئذ بالكمال عنععدما فطرتععك فاسععأل الفطععرة أمععا عق
لا الله تسأل ول المسععاجد فععي حضععرت ول درسععت مععا إنععك افرض ، كشيئ
لا وجل عز الله سألت إذا كشيء ولهذا العلى إلى ؟ قلبك ينصرف أين كشيئ
ءء يكعن ولععم اللعه : " كا ن فيقول يقرر كا ن الجويني المعالي أبو كا ن كشععي
ذلك " يريعد المعاء علعى عركشعه وكا ن قبله علعى اللعه اسعتواء ينكعر أ ن ب

رحمععه الهمداني العلء أبوا له فقال بالعلو القرار لزمه من الذي العرش
فععي نجععدها التي الضرورة هذه عن وأخبرنا العرش ذكر من : " دعنا الله

" صععح العلععو بطلععب ضععرورة قلبه من وجد إل قط عارف قال ما نفوسنا
" ليش الهمداني : " حيرني وقال وصرخ رأسه على لطم الجويني فلطم

نازعععك لععو الفطععري الععدليل ، فيععه النععزاع يمكن ل الفطري الدليل ل ن ؟
. مجنو ن هذا قلت منازع

 : .........؟ الطالب
 ؟ : كيف الشيخ

: ....... الطالب
كشععيء يكن لم الله وكا ن الماء على عركشه : " وكا ن قال لما ، : ل الشيخ

العرش على استوائه يذكر لم ، العرش على استوائه ذكر ما " يعني قبله
. علوه فينتفي العرش على يستوي لم تعالى الله أ ن يقرر أ ن يريد هذا ،

: ......؟ الطالب
لا : ل الشيخ ولععم كا ن الله أ ن يقرر أ ن أراد هو لكن ، الحديث نفس هو أبد

فال ن ، وعلو استواء في ول يعني الماء على عركشه وكا ن قبله كشيء يكن
لا يمكن ل الفطري المر : إ ن نقول دد أبد لا أ ن لععو ينكره أ ن لح طلععب أحععد

، يصععدق مععا ؟ الطعععام يطلععب مععا الجععائع قال لو ؟ يصدق للجائع الطعام
ل فطري دليل هذا ل ن الجابة عن وعجز الجويني المعالي أبو تحير ولهذا
لا طيب ، نعم أحد فيه ينازع لنععاس سععؤال فععي مععا ، الدلة تطابقت فقد إذ
أمععا ، بذاته تعالى الله علو على الدلة تطابقت فقد ، تسجيل نسجل حتى
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المنتسبين جميع به يقر فهذا قهر أو قدر صفات كانت سواء بصفاته علوه
سععبحانه اللععه بععأ ن يقععرو ن وغيرهم والكشاعرة الجهمية حتى السلم إلى

لا عامل وتعالى لا علو رحمععه المؤلععف قععال ، الصععفات علععو وهو نعم معنوي
، نعم ، ) العظيم) ((  الكبلير بالقهر خلقه ) فوق)  العلي (( وهو:  الله

لا تفسيرا ليس هذا أ ن كشك ل ) العظيم) ((  الكبلير كأ ن ولكنه نعم مطابق
((:  قععال حيععث الكرسععي آيععة في بالعلي العظيم قر ن من أخذه المؤلف

كه لول كد كئو لمذا لني كه كظ وف لو قح كه بي لو قل لع ول كم  ا قظلي لع ول : قععال وهنا]255)[البقرة:)  ا
الصحيح ولكن بالعظيم ) بإيش؟) ((  الكبلير ) ففسر)  الكبلير ((  العلي

الله أ ن ومعناه الكبرياء ذو معناه بل العظيم معناه ) ليس) ((  الكبلير أ ن
فععي السععبع والراضععين السبع فالسماوات ذاته في كشيء يماةثله ل تعالى

السععماوات يعنععي ليسععت ، أحععدنا كععف فععي كخردلة وتعالى سبحانه كفه
يععده فععي النسععا ن وضععع مععا مثععل السععبع والراضععين عظمها على السبع
كعبر نععم ، صعغير الخعردل حعب ، تعرفونها الخردل حبة الخردلة ، خردلة
وهععذا بشيء ليس كفك في حطتها لو الخردلة هذا ، السمسم كبر إيش؟

لا فكععل وأجععل أعظععم تعععالى فععالله وإل التقريععب سععبيل علععى تمثيععل أيض
نقععول أ ن فينبغي كشيء في ليست وتعالى سبحانه له بالنسبة المخلوقات

لى يفيععد بععل العظيم هو ) ليس) ((  الكبلير : إ ن لععه الععذي وهععو آخععر معنعع
السععبع فالسععماوات خلقععه مععن كشععيء إلععى ينسععب ل الععذي وهو الكبرياء

. أحدنا كف في كخردلة كفه في السبع والراضين
لول:  لقععوله إيععش؟ ، الشفاعة إةثبات على دليل الية هذه في  كع ((  لف لتن

كة لع لفذا لش كه  ال لد ون لل قع ون قإ لم لن قل قذ إةثبععات علععى الدللععة وجه ما قلت ) فإ ن) لأ
؟ الرحمععن عبععد يعا ) قل)  الشفذاعة تنفع (( ل ؟ نفي أنها مع الشفاعة

(( ول ، الشفاعة تكو ن : ول يقل ) ولم)  الشفذاعة تنفع (( ول:  قال
. طيب بإذنه إل تنفع ل لكن إةثباتها على ) دل)  الشفذاعة تنفع
يؤخععذ أيععن من سلطانه وقوة تعالى الله :عظمة الكريمة الية فوائد ومن

 ؟ طلل يا
: ....... الطالب
؟ الدللععة وجه سلطانه وقوة الله عظمة على تدل أنها ذلك : وجه الشيخ

لكععن سععلطا ن ذو عظيععم أو سلطا ن ذو قوي الله : إ ن قال ما فيها ما هذا
 ؟ الدللة وجه فما باللزم ذلك على تدل هي

: ...... الطالب
يععدخل فععإنه ملكهم عظم مهما المخلوقين بخلف ، زين .....، : ما الشيخ

عظععم فكلمعا واضععح إذنعه بعدو ن ويشععفع والسعلطا ن الملك على الشافع
تعععالى قععال كمععا الله بإذ ن إل نعم يتكلم ل وصار الهيبة ازدادت السلطا ن

كة ((:  يتسععاءلو ن عم سورة في لك قئ لمال ول ففذا لو ا لن ل لصمم كمممو لل لك لت لل لني ون قإ لممم
لن قذ كه لأ كن لل لم وح لر لل  ال لقذا ربذا لو لو ا .]38)[النبأ:) لص
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فععي المشععركو ن بععه يتعلععق سععبب كععل : قطععع الكريمععة الية فوائد ومن
 ؟ وجهه ما آلهتهم

: ...... الطالب
: وهي تنفعهم أنها على بها يستدلو ن التي السباب كل قطع : نعم الشيخ

: ......... الطالب
ومععع يمكن سبب آخر هذا الشفاعة تنفع ل وأنه ، نعم ، نعم ، : نعم الشيخ

. ....طيب أخي يا تقدم ، الله نفاه ذلك
الشععافع مععن كععل على وجل عز الله كرم : بيا ن الكريمة الية فوائد ومن

؟ له والمشفوع الشافع على الله كرم تأخذ غانم يا منين له والمشفوع
: ........ الطالب
. طيب : أحسنت الشيخ

مسععموع بكلم يتكلم وتعالى سبحانه الله : أ ن الكريمة الية فوائد ومن 
لتم ى((:  لقععوله الراجععح القععول على بناء الفوائد نأخذ وال ن لح لذ ا   لع قإ يز كف
ون وم لع قه قب كلو . ) نعم) كق

: ...... الطالب
 ؟ : كيف الشيخ

: ....... الطالب
(( اليععة فععي أردت أنععا ) ولكن) له أذن من (( إل ممكن : والله الشيخ

لذ ا لع قإ يز ون كف وم لع قه قب كلو ) .) كق
: ....... الطالب
 ؟ بين إيش : سلم الشيخ

: ....... الطالب
. طيب يصعقوا لم كلمه يسمعو ن أنهم ولول الملئكة : صعق الشيخ

لا الكريمة الية فوائد ومن بععل المخلععوقين ككلم ليس الله كلم : أ ن أيض
: لقععوله وجععل عععز اللععه يثبتععه أ ن إل يصعععق لععه السععامع ل ن أعظععم هععو

لذ ا (( حت ى لع قإ يز ون كف وم لع قه قب كلو ) .) كق
))  الحق (( قذالو ا:  لقوله حق كله وجل عز الله قول : أ ن فوائدها ومن

.
) .) ربكم قذال (( مذاذ ا:  لقوله الربوبية إةثبات فوائدها ومن
))  العلي (( وهو:  لقوله وتعالى سبحانه الله علو : إةثبات فوائدها ومن
طيب وجل عز لله ةثابت وكلهما صفات وعلو ذات : علو إلى ينقسم وهو

.
((  العلي:  لقععوله وتعععالى سععبحانه للععه الكبريععاء : إةثبععات فوائدها ومن

. ) طيب)  الكبلير
لا فوائدها ومن لل للملئكة : أ ن أيض لا عقععو لا وفهمعع لا وإدراكعع : لقععوله وقلوبعع

لذ ا ((حت ى لع قإ يز ون كف وم لع قه قب كلو ؟ الدمييععن كقلععوب قلوبهم هل ) ولكن) كق
وليععس يتكلمععو ن ول يشربو ن ل صمت والملئكة كيفيتها نعلم ل أعلم الله
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يأكععل مععن إل والمعععاء الجععوف إلععى يحتععاج ل لنععه أمعععاء ول أجواف لهم
. ويشرب
: ......؟ الطالب
إنهععم أقول أنا ل يتكلمو ن ، ل ، يتكلمو ن ل قلت أنا ، يتكلمو ن ، : ل الشيخ

. طيب نعم يشربو ن ول يأكلو ن ل
كلو ا(( يتكلمو ن الملئكة : أ ن الية فوائد ومن لقذا لذ ا   لل لمذا وم لقذا كك بب كلو ا لر لقذا

لق لح ول لو  ا كه بي لو قل لع ول كر  ا قبلي لك ول .))  ا
ول:  اليوم درس مبتدى وجل عز الله قال ةثم  كق ون ((  وم لممم ككمم كق كز ور لن لني قممم

قت لو ا لم لس قض  ال ور ل
ل التحععدي بععه والمععراد اسععتفهام ) اسععم) (( من) ) لو ا

الصععنام هععذه هععل ، غيععره اللععه مع يعبدو ن الذين المشركين هؤلء تحدي
فيتحععداهم اللععه هو يرزق الذي ولكن ل ؟ والرض السماوات من ترزقهم

ون((  بالسؤال وم لم كك كق كز ور لن لني قت قم لو ا لم لس قض  ال ور ل
ل (( من:  ) وقوله) لو ا

معععن يعععأتي العععرزق أ ن أي الغايعععة ) لبتعععداء) (( مممن) )  السمممذاو ات
قععال ؟ السععماوات مععن الععرزق هو فما العطاء بمعنى والرزق السماوات

الععرزق وأمععا فتنبععت للرض ينععزل رزق المطر " فإ ن : " بالمطر المؤلف
لو ظاهر فأمره الرض من كه قذي ((  لل لق  ا لل وم لخ كك قض قفي لمذا لل ور ل

ل رعذا  ا قملي لج
مععن أكشععمل السععماوات مععن الععرزق : بأ ن نقول قد إننا ةثم]29)[البقرة:)

وربمععا والسععلوى المن منها وينزل مطر منها ينزل السماوات فإ ن المطر
مععن يأتي ما فكل السماء رزق من إنها السماء جو في الطيور : إ ن نقول
ون((  ، السععماوات من رزق من عليه يصدق فإنه فوق وم لم ككمم كق كز ور لن لني قممم

قت لو ا لم لسمم قض  ال ور ل
ل وسععلم عليععه اللععه صععلى للرسععول ) الخطععاب) لو ا

) ) (( نيرزقكم:  قوله في والمخاطب
: ...... الطالب
الكفععار ) المشركو ن) نيرزقكم (( من ؟ كيف الله المخاطب : ل الشيخ
: يععونس سععورة في قوله في كما بالصواب يجيبو ن أحيانا ؟ يجيبو ن بماذا

ول كق ون ((  وم لممم ككمم كق كز ور لن لني قء قممم لمذا لسمم قض  ال ور ل
ل ون لو ا لممم كك لأ قلمم وم لع لني وم لسمم  ال

لر لصذا وب لل ون لو ا لم كج لو قر وخ لي كني لح ول لن  ا قت قم يلي لم ول كج  ا قر وخ كني لت لو يلي لم ول لن  ا يي قم لحمم ول  ا
ون لم كر لو يب لد لر كني وم لل لن  ا كلو كقو للي لس كه لف لل صععحيح جععواب هععذا]31)[يععونس:)  ال
لا لا يتكلموا أ ن يأبو ن أو يتلعثمو ن يجيبو ن ل أحيان لا عنععاد اللععزام مععن وخوفعع
؟ يععرزق ل من تعبدو ن كيف الله إل يعبدو ن بأل ألزموا الله قالوا إذا لنهم
لا فهم ويقولو ن ويعاندو ن يكابرو ن ةثم الله ويقولو ن بالصواب يجيبو ن أحيان

نعبععدهم مععا ، زلفععى اللععه إلععى ليقربونععا الله عند لنا كشفعاء نعبدهم : إنما
لا لذواتهم لععم إذا ، عليهععم ةثقيععل الحععق ل ن يتلعثمو ن الجواب يأبو ن وأحيان
لا يقولوا قل(( :  قال ولهذا الله فقل كشيئ كه كق لل مععن يرزقكععم الذي ) هو)  ال

: يقولععوا أ ن يمكععن ل ولكععن غيره هو ل قالوا أبوا فإ ن والرض السماوات
: تعععالى اللععه قععال ةثانيععة مععرة السععؤال عليهععم أعععد ؟ مععن فقل غيره هو
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يقولععو ن لععم إ ن " يعنععي يقولععو ن لععم : " إ ن المؤلف ) قال)  الله (( قل
. الله
. طلل ؟ هنا ..... الستفهام ما

ول:  قوله الكريمة الية فوائد ومن  كق ون ((  وم لم كك كق كز ور لن لني قت قم لو ا لم لسمم  ال
قض ور ل

ل ويؤخععذ ومحععاجتهم المشععركين منععاظرة ) : وجععوب)  الله قل لو ا
. اللزوم المر في الصل ) ل ن) (( قل:  قوله من وجهه
لا فوائدها ومن الععرزق فععإ ن والبيععن الوضح في المستدل ينبغي : أنه أيض
أنه أو المطر منزل إنه يقول أ ن لحد يجوز ل معلوم أمر وجل عز الله من

أبيععن هو لما يستدل أ ن للنسا ن ينبغي المناظرة باب ففي ، النبات منبت
. طيب التفسير قواعد في علينا مر كما القرآ ن طريقة وهذه وأوضح

لقععوله واضح هو فيما عما السائل إجابة : جواب الكريمة الية فوائد ومن
لل أسألكم أنا العادية المور في ) ومثاله)  الله (( قل:  جععاء الذي من مث

لل إما تلعثم عنه فتوقف ؟ وكذا بكذا هو فل ن : أليس فأقول مكابرة أو جه
المععور فععي هععي إنمععا السععائل إجابععة أعنععي وهذا فأقررك ؟ به جاء الذي

لا جوابه يكو ن ول يعارض فقد الواضحة الغير المور في أما الواضحة مقنع
الخصم تلعثم إذا ؟ إيش نفسه يجيب أ ن للسائل الواضحة المور في لكن
اليععة فععي الموجععود الستفهام وهذا ، واقع فالمر أجاب إذا أما يجب ولم

نعععم ؟ آخر موضع في بالحق عنه المشركو ن عنه أجاب هل هذه الكريمة
ول يونس سورة في كق ون ((  وم لم ككمم كق كز ور لن لني قء قممم لمذا لسمم قض  ال ور ل

ل ون لو ا لممم لأ

كك قل وم لع لني وم لس لر  ال لصذا وب لل ون لو ا لممم كج لو قر وخمم لي كني لحمم ول لن  ا قت قممم يليمم لم ول كج  ا قر وخمم كني لو
لت يلي لم ول لن  ا يي قم لح ول ون  ا لم كر لو يب لد لر كني وم لل لن  ا كلو كقو للي لس كه لف لل .  نعم))  ال

بععاب فععي يعععرف بمععا الخصععم محاجععة : جععواز الكريمععة اليععة فوائد ومن
يعنععي والتقسععيم الشععيء تتبععع يعني السبر ، والتقسيم بالسبر  المناظرة

لنذا((  هنا فمثله هذا أو هذا بين الترديد قإ وو لو وم لأ كك لنيذا لل ى قإ لع رد ى لل وو كه قفممي لأ
لل لن لضال قبلي حععالين عععن تخععرج ل من كل حال أ ن وجدنا الحال  تتبعنا)) كم

، ةثععالث كشععيء هنععاك وليععس لكن وإما لنا إما وهي ، الضلل وإما هدى إما
لت:  تعععالى قععوله ونظيععره والتقسععيم بالسععبر نعععم يعععرف هذا وني لأ لر لف لأ  ))

قذي لل لر  ا لف لنذا لك قت لنيذا لل قبيآ لقذا لن لو للي لت رل كللو رد ا لمذا لل لو دعععواه هذه]77)[مريم:) لو
لن((  للي لت رل كللو رد ا لمذا لل لو لع:  تعععالى الله  قال)) لو لل لط لأ لب ((  وليمم لغ ول ) يعنععي)  ا
لل سععيؤتى أنععه ؟ الغيب يعلم هل لا مععا قم(( وولععد لأ لذ   لخ لت لد  ا ونمم قن قع لممم وح لر  ال

رد ا وه قسم فيه ، إليه به وعهد بذلك أعلمه الله أ ن أم يعني]78)[مريم:) لع
يطلععع لععم أنععه ) أي) (( كال:  قععال ولهععذا الكععذب الثععالث القسععم ، ةثالث

لا الرحمن عند يتخذ ولم الغيب ومععا ؟ قلععت الععذي مععا أخ يععا لععي قل ، عهد
أحععد يكععو ن أ ن لبععد أنععه يتععبين حععتى هذا أو هذا بين به مثلت الذي المثال
 ؟ أمرين

: ...... الطالب
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هععدى طريقنعا أمامنععا ال ن أنععت هعو ، نحعن ، مثعال آيعة لعي : هات الشيخ
وأنتم الضلل على نحن أو الضلل على وأنتم الهدى على نحن إما وضلل
لا واضععحة مريععم سععورة فععي الععتي اليععة كععذلك ، الهععدى علععى لا أيضعع جععد

لت وني لأ لر لف لأ قذي ((  لل لر  ا لف لنذا لك قت لنيذا لل قبيآ لقذا لن لو لليمم لت رل كللو رد ا لمممذا للمم لو لع* لو للمم لط لأ  
لب ولي لغ ول قم  ا لذ لأ لخ لت لد  ا ون قن قع لم وح لر رد ا  ال وه هذا : هل قال الله أ ن ذلك  وجه)) لع

لل سععيؤتى أنه وعلم الغيب اطلع لا مععا قم((  وولععد لذ لأ لخ لت لد  ا ونمم قن قع لممم وح لر  ال
رد ا وه لل سععيؤتيه بععأنه لععه بععه وعهععد أخععبره الله أ ن  أي)) لع لا مععا ل ن ، وولععد
لا تكو ن أ ن إما هذه دعواه ، اللععه مععن عهععد أو الغيععب من علم عنده أو كذب

، هععذا ول هذا ل ) يعني) (( كال ؟ هذا في تعالى الله قال وإيش انتبه نعم
ل كاذبععة دعوى أنها ، الكذب يبقى ؟ المر يبقى وإيش وهذا هذا انتفى إذا

كب:  قال ولهذا لها حقيقة كت وك لن لس كل لمذا ((  كقو بد لني كممم لن كه لو لن للمم قب قممم لذ ا لعمم ول  ا
فد ا كه* لم كثمم قر لن لو كل لمممذا   كقممو لنممذا لني قتلي وأ لني رد ا لو ور يععا عرفتععم]79:80)[مريععم) لفمم

. طيب ، جماعة
لا ومنه كلو ا:  قوله أيض لقذا لو ون ((  لنذا لل لسمم لم كر لت لنممذا لل  ال رمممذا قإ لنيذا رة لأ لد كدو وعمم )) لم
ول(( ؟ الجواب إيش كق وم   كت وذ لخ لت لد لأ ونمم قه قع للمم رد ا  ال وهمم ون لع للمم لف لف قلمم وخ كه كني للمم  ال

كه لد وه ول(( عهععده يخلععف ل اللععه فإ ن الله من عهد عندكم كا ن ) إ ن) لع كق  
وم كت وذ لخ لت لد لأ ون قه قع لل رد ا  ال وه ون لع لل لف لف قل وخ كه كني لل كه  ال لد وهمم وم لع لن لأ كلممو كقو للمم ى لت لع

قه لل لن ل لمذا  ال كمو لل وع طيععب يعلمععو ن مال الله على قالوا أنهم  والجواب)) لت
يعععرف بمععا الستدلل الية من يستفاد أو على دليل الية في قلت أي هنا

بالسععبر ؟ بمععاذا والجععدل المنععاظرة علمععاء أو المنععاظرة علمععاء عنععد
) .) هد ى لعل ى إنيذاكم أو (( وإنذا:  قوله من والتقسيم

القععرار إلععى للوصععول معععه والتنععزل الخصععم مع : التلطف فوائدها ومن
تنععزل هععذا ) ل ن) هممد ى لعل ى إنيذاكم أو (( وإنذا:  قوله من نعم بالحق

نحععو إلععى وانظععر ، بععالحق ليقر معه والتلطف الخصم مع التنزل غاية في
كه (( تعععالى قععوله فععي ذلععك مععن للمم رر آل وليمم لمممذا لخ لن لأ ككو قر وشمم )[النمععل:) كني
(( له قيل معه التنزل باب من لكن ؟ كذلك أليس خير الله أ ن معلوم]59

. وآلهتكم أصنامكم ) أم) خلير آلله
وتحمععل الخصععم مععع التنععزل فععي : المبالغععة الكريمعة اليععة فوائععد ومن 

ول:  لقععوله المقصععودة الغايععة إلى للوصول الغضاضة كقم لن ل ((  كلو لأ وسم كت
لمذا لنذا لع وم لر وج كل لول لأ لأ وس لمذا كن لن لع كلو لم وع التنععزل هععذا ونظيععر]25)[سععبأ:) لت

النعبي بيعن ؟ من بين وقعت التي الشروط ، الغضاضة وتحمل الخصم مع
والعاقبععة النتيجة وكانت الحديبية صلح في وقريش وسلم عليه الله صلى
؟ لمن
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